FLORENCIJA - PIZA - LUKA CHIANTI VYNO KELIAS PENKIOS ŽEMĖS (CINQUE
TERRE)
2018 m. kovo 8 - 13 d.
(5 nakvynės)
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PRELIMINARI KELIONĖS PROGRAMA
2018 m. kovo 8 d. Skrydis tiesioginiu reisu iš Vilniaus į Milano Bergamo aerouostą.
Skrydį aptarnauja, vykdo ir už jį atsako Wizzair avialinijos (Vengrija)
6:10 išvyksta iš: Vilnius
07:50 atvyksta į: Milan Bergamo
Pasitikimas aerouoste. Pervežimas aerouostas – viešbutis Toskanoje (Montekatini Terme). Kelionės į Toskaną iš
aerouosto metu ne tik gėrėsimės nuostabiais Italijos kraštovaizdžiais, bet ir ragausime žymųjį vytintą Parmos kumpį,
Grana Padano sūrį ir kitas itališkas gėrybes. Pakeliui į Montekatini Terme, sustosime nuostabiojoje CINQUE
TERRE („PENKIOS ŽEMĖS“) ZONOJE.
Į viešbutį atvyksime vakarop. Apgyvendinimas 4 naktims. Laisvas laikas vakarienei ir poilsis.

2018 m. kovo 9 - 11 d. - Pusryčiai viešbutyje. Ekskursinis turas Toskanoje.
Šiomis dienomis apsilankysime ne tik Toskanos sostinėje Florencijoje, bet ir savo akimis išvysime Stebuklų lauką su
Pizos bokštu, pravažiuosime žymiuoju Chianti vyno keliu, kur išskirtinėje enotekoje ne tik degustuosime vyną, bet ir
sužinosime jo gamybos proceso subtilybių, į antikos laikus grįšime užsukę į Lucca miesto senamiestį.

2018 m. kovo 12 d. atsisveikinę su Toskana, šios dienos vakare vėl grįšime į Bergamo. Paskutinę naktį šioje
kelionėje nakvosime viešbutyje šalia Bergamo aerouosto. Grupei pageidaujant, organizuosime bendrą vakarienę
autentiškame itališkame restorane.

2018 m. kovo 13 d. Pusryčiai viešbutyje. Pervežimas į aerouostą ir tiesioginis skrydis į Vilnių.

8:15 išvyksta iš Milano Bergamo

11:40 atvyksta į Vilnius
Skrydžių laikai bus patikslinti likus 14 d. iki kelionės pradžios.
(apgyvendinimas – dviviečiai, triviečiai kambariai))
Priemoka už vienvietį kambarį – nuo 150 Eur.

Į paketo kainą įskaičiuota:







aviabilietai pagal programą su visais mokesčiais (kiekvienam asmeniui tik rankinis bagažas, pagal avialinijų
išmatavimus – 1 vnt. (max – 10 kg, registruotas bagažas už papildomą mokestį), aviabilietai negrąžinami,
pavardės keitimas už papildomą mokestį ,skaičiuojamą pavardės keitimo dieną,
3 žv. viešbutis Montekatini Terme su pusryčiais – 4 nakvynės, 1 nakvynė prie Bergamo aerouosto,
Chianti vyno degustacija, 2 degustacinės vakarienės,
pervežimai – pagal programą, visos išvykos – pagal programą,
dokumentų įforminimo išlaidos, registracija į skrydžius, kelionės vadovas – lietuvių kalba.

Papildomos išlaidos:


lankomų objektų bilietai (įėjimas į objektus nėra privalomas!), išlaidos maistui ir kitos asmeninės išlaidos,
mokesčiai miestų savivaldybėms – city tax (vadinamas „pagalvės mokestis“ – apie 1,5 Eur asm. už naktį).
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